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1. INTRODUÇÃO 
 

A análise de amostras de gás visando a determinar sua composição de oxigênio (O2) e dióxido de 
carbono (CO2) é um procedimento importante durante a realização de amostragem em dutos e chami-
nés. Estes dados são necessários a fim de se calcular o peso molecular do fluxo gasoso de modo que 
as velocidades e vazões do efluente possam ser calculadas. Ao mesmo tempo, podem-se corrigir as 
concentrações do poluente com relação à concentração diluente de referência, como por exemplo, sete 
por cento de oxigênio e doze por cento de dióxido de carbono. Análises absorciométricas de gás tem 
sido por muito tempo a técnica mais importante para a determinação de concentrações de O2 e CO2 

com esses fins. 
 

O Analisador de Orsat OST-2 da Energética (ver Figura 1.1) consiste em uma bureta de vidro gra-
duada e três pipetas de absorção. A bureta e as pipetas são cada uma dotadas de torneiras de três vi-
as, que possibilitam ao operador introduzir uma amostra de gás no analisador, e então direcioná-las 
para análise na pipeta apropriada. A amostra é exposta a reagentes absorvedores nas pipetas a fim de 
remover dióxido de carbono, oxigênio e, se desejado, monóxido de carbono. Cada pipeta de absorção 
consiste em um frasco com reagente, um frasco para absorção de gás e uma torneira de três vias. Du-
rante a análise, o volume de gás é medido antes e após cada absorção, sob condições constantes de 
pressão e temperatura. Qualquer redução no volume do gás de amostra é medido utilizando-se a bure-
ta, e representa a quantidade de constituinte que estava presente, com resultados reportados na base 
de percentual de volume. 
 

As pipetas são arranjadas de maneira que 
uma amostra de gás possa ser removida para o 
analisador, lançada para a atmosfera ou direcio-
nada para análise em qualquer pipeta de absor-
ção. Uma bolsa de expansão de gás com 3 com-
partimentos é conectada aos frascos com rea-
gente de cada pipeta a fim de evitar exaustão dos 
absorventes através de contato com o ar, bem 
como proteger uma amostra de longa duração 
contra sua lenta difusão com o ar. O fundo da bu-
reta é conectado a um frasco de nivelamento que 
contém um líquido de confinamento, consistindo 
em uma solução de ácido sulfúrico. A solução de 
confinamento é acídica a fim de minimizar a difu-
são da amostra de gás na solução durante proce-
dimentos analíticos. Ajustando-se a altura do fras-
co de nivelamento, os gases na bureta podem ser 
trazidos a qualquer volume desejado, relativo à 
pressão do líquido de confinamento. 
 

 
 

 
Figura 1.1 – Analisador Orsat OST-2 
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Figura 1.2 - Partes principais do Orsat OST-2 

 

 
 

Figura 1.3 – Analisador de Orsat OST-2 (visão sem os componentes) 
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2. DESEMBALAGEM E PREPARAÇÃO DE REAGENTES 
 

Os constituintes do Orsat OST-2 são transportados soltos dentro do Console. Desembale o conte-
údo cuidadosamente, guardando o material de embalagem até que as peças sejam examinadas, para 
verificar se houve dano no transporte, e o Orsat OST-2 tenha sido completamente montado. Verifique 
cada item contra a lista de peças abaixo. Caso algum item esteja danificado ou faltando, notifique a 
Energética imediatamente. 
 

Tabela 1 – Lista de Peças, Orsat OST-2 Energética 
 

Qtd Nº da 
Peça Descrição 

1 2383 Console Orsat OST-2 
1 2187 Bureta de medição do gás, 100 mL, com válvula de 3 vias e jaqueta d’água 
1 2380 Tampa da bureta, rosqueada 
3 2195 Pipeta de contato 
3 2196 Frasco da pipeta 
3 2381 Tampa perfurada (da pipeta) 
3 2384 Anel de vedação (da pipeta), silicone, 30 mm 
1 2197 Frasco de aspiração com espigão para mangueira e rosca para tampa 2382 
1 2382 Tampa do frasco de aspiração, rosqueada 
1 2332 Bolsa de expansão de gás – 3 compartimentos 
1 0588 Mangueira de borracha, 1 m 
9 2337 Garra 

 
 
2.1 Reagentes 
 

Os reagentes de absorção para o Orsat OST-2 não são fornecidos. Estes produtos químicos são 
adquiridos diretamente do fornecedor, ou os reagentes podem ser preparados de acordo com as instru-
ções descritas abaixo. Recomenda-se que as pessoas que preparam os reagentes possuam experiên-
cia básica em laboratório. 
 

1) Solução de confinamento (para uso na bureta) – Dissolva 100 g de sulfato de sódio (NaSO4) 
em 500 mL de água destilada. A esta solução, adicione 20 mL de ácido sulfúrico concentrado 
(H2SO4), e algumas gotas de metilorange. 

2) Solução de hidróxido de potássio (KOH) a 45% em peso (para absorção do CO2) – Dissolva 
440 g de cristais de hidróxido de potássio em 1 litro de água destilada. 

3) Solução de pirogalato de potássio (para absorção do O2) – Dissolva 22 g de piragalol (ácido 
pirogálico, 1,2,3 trihidroxibenzeno) a 500 mL de solução de KOH a 45% em peso, preparada 
no Passo 2. 

4) Solução de cloreto cuproso (para absorção do CO) – Cuidadosamente, dilua 650 mL de ácido 
clorídrico (HCl) em 325 mL de água destilada. Lentamente, e com agitação frequente, adicio-
ne uma mistura de 86 g de óxido de cobre (II) (CuO) e 17 g de cobre metálico em espiral à so-
lução de HCl. Após a adição da mistura CuO/Cu, suspenda uma espiral de cobre no fundo do 
recipiente. Agite ocasionalmente. Quando a solução perder a cor, ela estará pronta para uso. 
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3. PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM E VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE 
 

Siga os procedimentos listados abaixo para montar o Orsat OST-2. Recomenda-se fortemente ao 
leitor rever estas instruções detalhadamente, antes de montar o aparelho. Um diagrama esquemático do 
analisador de Orsat OST-2 completamente montado é apresentado na Figura 3.1. As instruções especí-
ficas para enchimento das pipetas, apresentadas abaixo, foram preparadas tendo em vista facilitar a 
absorção do dióxido de carbono, oxigênio e monóxido de carbono em sequência. Os agentes químicos 
para absorção de gás podem ser preparados pelo técnico analista usando as instruções na seção ante-
rior. 
 

 
Figura 3.1 – Montagem da Vidraria do Orsat OST-2 

 
 
3.1 Montagem 
 

Nota: As portas-painéis da frente e da traseira do Console não são removíveis. 
 
1) Encha todo o compartimento externo da bureta com água destilada, até o topo, e tampe-a 

com a tampa rosqueada 2380. (A adição de algumas gotas de cloro alvejante ajudará a impe-
dir crescimento de mofo). Instale a bureta assegurando-se que as escalas numeradas fiquem 
visíveis para o operador. Firme a bureta na garra (Figura 3.1). 
 

2) A pipeta de absorção do dióxido de carbono (CO2) é instalada logo à direita da bureta usando 
uma outra garra 2337. Monte uma das pipetas de contato colocando uma tampa vazada 2381 
e um anel de vedação 2384 em volta da haste da pipeta de contato, e insira a haste da pipeta 
de contato no frasco da pipeta. Aperte a tampa de modo que se obtenha vedação livre de va-
zamento. Ao instalar a pipeta do CO2, certifique-se que esteja posicionada de modo que a 
torneira de 3 vias no contato fique voltada para o operador (Figura 3.1). 

 
3) A pipeta de absorção do oxigênio (O2) deverá ser instalada logo à direita da pipeta do CO2. 

Instale uma tampa 2381 e um anel de vedação 2384 em volta da haste da pipeta de contato. 
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Insira a haste no frasco da pipeta e aperte a tampa de forma a evitar vazamento. Firme a pi-
peta do O2 na garra, certificando-se que a torneira de 3 vias fique voltada para o operador 
(Figura 3.1). 

 
4) Caso seja exigida análise do monóxido de carbono (CO), utilize a pipeta de contato remanes-

cente para esse fim. Instale uma tampa vazada 2381 e um anel de vedação 2384 em volta da 
haste de contato e insira a haste num frasco de pipeta. Aperte a tampa de modo a evitar va-
zamento. Firme a pipeta nas garras, certificando-se que a válvula de 3 vias fique voltada para 
o operador (Figura 3.1). 

 
5) Firme o frasco de aspiração na garra na parte inferior do painel. Conecte um pedaço de man-

gueira de borracha, de 76 cm, no espigão do frasco de aspiração e no espigão da bureta. 
 
6) Conecte a bureta e as pipetas de absorção usando pedaços de 4 cm da mangueira de borra-

cha fornecida. Certifique-se que as pipetas de absorção estejam firmemente conectadas às 
garras de suporte e que as torneiras estejam livres de detritos que possam impedir estan-
queidade. 

 
3.2 Marcação do tubo capilar e instalação de bolsa de expansão 
 

1) Utilizando um lápis marcador, faça uma marca de referência no tubo capilar de cada pipeta de 
absorção. A marca de referência deve ser localizada aproximadamente na metade entre o 
corpo da pipeta e a torneira. A posição exata destas marcas não é crítica. As marcas são 
apenas pontos de referência para se assegurar que o volume do manifold é o mesmo durante 
cada leitura do volume da bureta. 

 

 
Figura 3.2 – Marcando os Capilares das Pipetas 

 
 

2) Se necessário, apoie a bolsa de expansão de Tedlar no travessão superior utilizando abraça-
deiras de plástico ou de arame. Suspenda a bolsa no travessão utilizando um ilhós de latão 
de modo que os espigões metálicos fiquem pendurados próximo aos espigões de vidro dos 
frascos de reagentes. Se necessário, utilize pedaços de 5 cm da mangueira de borracha para 
conectar os espigões dos frascos de reagentes aos espigões da bolsa de Tedlar de três com-
partimentos (Figura 3.3). 

 

 
Figura 3.3 – Vista Superior do Orsat OST-2  

com a Bolsa de Tedlar Conectada aos Frascos das Pipetas 
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3.3 Adição de reagentes 
 

1) Com o frasco de nivelamento pousado numa superfície plana e firme, encha-o com solução 
de ácido sulfúrico. Adicione duas ou três gotas de indicador metilorange para realçar a visibili-
dade da solução na pipeta. Esta solução é conhecida como solução de confinamento. Tampe 
o frasco com uma tampa 2382 e firme o frasco aspirador na sua posição de armazenamento 
na parte inferior do travessão. 

 
2) Remova o frasco de absorção da pipeta do dióxido de carbono afrouxando a tampa vazada 

2381 e a garra 2337 no meio do travessão. Encha o frasco com solução de absorção do KOH 
até o nível máximo de 1 cm abaixo do espigão de saída do gás e reconecte o frasco na pipeta 
de absorção. Da mesma maneira, remova o frasco de absorção da pipeta do oxigênio, e en-
cha o frasco com piragalol alcalino. Se forem programadas análises de monóxido de carbono, 
remova o frasco de absorção do monóxido de carbono da pipeta do monóxido de carbono, 
encha-o com reagente cloreto cuproso, e em seguida reconecte-o à pipeta de absorção do 
monóxido de carbono. Certifique-se que todos os componentes estejam firmes em suas gar-
ras. 

 
3.4 Ajuste dos níveis dos reagentes e verificação da estanqueidade 
 

1) Coloque todas as válvulas na posição A (Figura 3.4). 
 
2) Abra a válvula da bureta para o ar ambiente (Figura 3.4, Posição C – girando no sentido anti-

horário). Levante o frasco de nivelamento para permitir que a solução de confinamento flua do 
frasco de aspiração para a bureta. Cuidadosamente observe a solução de confinamento à 
medida que ela penetra na bureta. Feche a válvula da bureta exatamente quando a solução 
de confinamento penetrar no tubo capilar (Figura 3.4, Posição D – girando no sentido horário). 
Regule a velocidade de enchimento da bureta com a abertura cuidadosa da tampa do frasco 
de aspiração. 
 

3) Segure o frasco de nivelamento ao nível do topo da bureta. Abra a válvula da bureta para a 
pipeta de absorção do CO2 (Figura 3.4, Posição B – girando no sentido horário). Abra a válvu-
la do CO2 para a bureta (Figura 3.4, Posição C – girando no sentido anti-horário) e as demais 
válvulas deverão estar fechadas (Figura 3.4, Posição D – girando no sentido anti-horário). 
Abaixe o frasco de nivelamento para permitir que a solução de confinamento flua para fora da 
bureta, puxando a solução para cima na pipeta. Observe, cuidadosamente, o nível da solução 
de KOH à medida que ela se eleva na pipeta do CO2.  A válvula do CO2 deverá ser fechada 
quando a solução de KOH alcançar a marca de referência marcada no tubo capilar (Figura 
3.4, Posição A – girando no sentido horário). 
 

4) Repita o procedimento descrito no item acima para a pipeta de O2 e, se programado, também 
para a pipeta do CO. Durante o procedimento de ajuste do nível de reagentes, a válvula-
torneira nas pipetas de absorção de oxigênio e de dióxido de carbono deve ser girada para a 
posição C (Figura 3.4 – girando no sentido anti-horário), quando cada um dos frascos está 
sendo ajustado. 

 
5) Após os níveis de fluido estarem devidamente ajustados, abra a válvula da bureta (Figura 3.4, 

Posição C – girando no sentido anti-horário) e, abaixando o frasco de nivelamento, puxe 
aproximadamente 100 mL de ar para dentro da bureta. Quando o nível da solução da bureta 
estiver próximo, mas não abaixo, à marca do zero, feche a válvula da bureta (Figura 3.4, Po-
sição D – girando no sentido horário). Coloque o frasco de nivelamento em cima do console. 
Observe os níveis da bureta e as soluções de absorção por um período de quatro 4 minutos. 
Considera-se que equipamento tenha passado no teste de estanqueidade se o menisco na 
bureta se elevar por não mais que 0,2 mL e os níveis das soluções de absorção não caírem 
abaixo do tubo capilar. 

 
6) Após a verificação da estanqueidade, abra a válvula da bureta para o ambiente (Figura 3.4, 

Posição C – girando no sentido anti-horário), e levante o frasco de aspiração até que o nível 
da solução de confinamento alcance o tubo capilar. 
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Feche a válvula da bureta (Figura 3.4, Posição D – girando no sentido horário). 
 

 

 
Figura 3.4 – Esquema das Posições das Válvulas 

 
 

Tabela 2 – Posições das Válvulas  
 

Passo Analítico 
Posição da 
Válvula da  

Bureta 

Posição da 
Válvula da  

Pipeta do CO2 

Posição da 
Válvula da  

Pipeta do O2 

Posição da 
Válvula da 

Pipeta do CO 
Verificação inicial da 
estanqueidade A A A A 

Conexão da bolsa ao 
analisador C A A A 

Purga do analisador 
com amostra B A A A 

Carregamento da 
amostra no analisador C A A D 

Estabilização da  
amostra C A A D 

Passes de absorção 
do CO2 

B C A A 

Passes de absorção 
do O2 

B A C A 

Passes de absorção 
do CO B A A C 

Descarga do manifold A A A A 
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4. OPERAÇÃO 
 

As informações gerais abaixo se referem às técnicas de amostragem, compensação para tempe-
ratura e pressão, número de passes necessários, exatidão e velocidade. 
 
4.1 Técnicas de Amostragem 
 

A) O operador deve ter em mente que a menor divisão da bureta é 0,1 mL. Portanto, a resolução 
do analisador é de 1 por cento para uma amostra de 10 mL, de 0,1 por cento para uma amos-
tra de 100 mL. Por esta razão, embora possam ser analisadas amostras menores, recomen-
da-se fortemente que seja usado um volume de amostra de 100 mL para todas as análises. 

 
B) É importante se assegurar que não somente o gás apropriado seja coletado, mas que o gás 

não esteja contaminado, diluído com ar ambiente, com depleção de certos componentes pela 
dissolução nos líquidos de confinamento ou reagido com tubos e recipientes metálicos. 

 
C) A amostra pode ser levada diretamente ao analisador, através da mangueira de amostragem, 

ou pode ser coletada e armazenada numa bolsa de Tedlar e levada mais tarde para o anali-
sador. O operador deve observar que gases remanescentes no manifold após uma análise 
são considerados como nitrogênio. A mangueira de amostragem e os conectores devem ser 
bem purgados com o gás antes da realização de uma análise. 

 
D) O operador deve ficar atento para que as marcas de volume na bureta não incluam o volume 

dentro do manifold. O erro introduzido por este volume será desprezível caso uma amostra 
suficientemente grande for usada. Assim, caso se deseje máxima exatidão, deve-se também 
evitar amostras pequenas. 

 
4.2 Compensação 
 

A) Visto que o analisador Orsat OST-2 requer medições de volume de gás à temperatura e pres-
são constantes, deve-se tomar providências para se assegurar que mudanças de temperatura 
e pressão não interfiram durante o curso das análises. Visto que o aparelho é portátil, com 
nenhuma compensação automática de pressão, a pressão de referência será sempre aquela 
da atmosfera. Isso é compensado, antes que se faça medições, por procedimentos específi-
cos para se obter níveis de líquido idênticos em ambos a bureta e o frasco de nivelamento. 
Há também procedimentos para se ajustar qualquer gás no manifold à mesma pressão que a 
do frasco de nivelamento. 

 
4.3 Número de Passes 
 

A) É difícil estabelecer o número de passes necessários para a absorção de qualquer compo-
nente em particular visto que este varia com fatores tais como projeto da pipeta, reagente uti-
lizado, idade do reagente etc. 

 
B) Normalmente três ou quatro passes serão suficientes para o dióxido de carbono. Seis ou mais 

passes podem ser necessários para a absorção do oxigênio e do monóxido de carbono. Caso 
sejam necessários mais que cinco passes para a completa absorção do dióxido de carbono, 
ou mais que doze para a do oxigênio, o reagente deve ser descartado e substituído por uma 
nova solução. 

 
C) Nota: A única maneira de se assegurar que um componente em particular tenha sido removi-

do completamente é injetar o gás mais uma vez na pipeta, e observar se ocorre qualquer con-
tração no volume. 
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4.4 Exatidão e Rapidez 
 

A) Ao analisar gases, o operador deve focar na exatidão e rapidez. Para obter exatidão, o ope-
rador deve determinar se os componentes sendo testados estão ou não presentes na amostra 
de gás. Não devem ser realizadas absorções desnecessárias caso sejam observados peque-
nos decréscimos em volume devido à solubilidade de componentes específicos que não seja 
a reação específica que se pretende para o reagente. Deve-se tomar cuidado para que cada 
absorção seja completada. 

 
B) Evitar passes desnecessários também agilizará o procedimento de absorção. 
 
C) Nota: Ao realizar análises, é importante que o operador sempre observe o nível de fluido su-

bindo, como por exemplo, o da solução de confinamento, para assegurar que o fluido não 
passe do limite no capilar e contamine as outras pipetas. 

 
4.5 Técnicas de Análises 
 

As análises de amostras de gás no Orsat OST-2 consistem em três processos gerais. São eles: 1) 
preparação do analisador para as análises, purgando com a amostra a ser analisada, 2) carregamento 
do analisador com uma amostra de 100 mL e zeramento da bureta, e 3) passagem da amostra do gás 
através das pipetas de absorção, registrando a redução no volume da amostra. Para analisar amostras 
utilizando o Orsat OST-2, proceda como segue: 

 
1) Preparação do Analisador Orsat OST-2 para análises 

 
a) Ajuste as válvulas em cada pipeta de absorção para a posição de bypass. As marcas in-

dicativas em todas as torneiras das pipetas devem estar apontando para cima. (Figura 
3.4, Posição A) 

 
b) Utilizando um pequeno pedaço da mangueira de borracha fornecida, conecte o recipiente 

contendo a amostra de gás à entrada da torneira da bureta. Abra a torneira da bureta pa-
ra a amostra de gás. A marca indicativa na válvula-torneira deve estar apontando para o 
recipiente com amostra de gás. (Figura 3.4, Posição C – girando no sentido anti-horário). 

 
c) Abaixe o frasco de nivelamento, para permitir que a solução de confinamento flua da bu-

reta para dentro do frasco de nivelamento. Quando o nível da solução de confinamento 
cair abaixo da marca do zero, pince a mangueira de borracha que liga o frasco de nive-
lamento com a bureta, assim parando rapidamente o fluxo da solução de confinamento. 

 
d) Gire a válvula na bureta de modo que o fluxo gasoso bypass para a pipeta do monóxido 

de carbono (Figura 3.4, Posição B – girando no sentido anti-horário). Levante o frasco de 
nivelamento de modo que a solução de confinamento se eleve na bureta e expila a amos-
tra de gás para o ar ambiente através das válvulas-torneiras das pipetas de absorção. 
Quando o nível da solução de confinamento alcançar a mangueira do capilar de vidro, 
pince a mangueira de borracha. 

 
e) Repita as instruções descritas acima nos itens b, c e d duas vezes mais ou até se asse-

gurar que a bureta esteja completamente preenchida com a amostra de gás. 
 

2) Carregue o analisador e zere a bureta 
 

a) Conecte o recipiente com amostra de gás à bureta e abra a torneira da bureta para o re-
cipiente com amostra. (Figura 3.4, Posição C – girando no sentido anti-horário). Abaixe o 
frasco de nivelamento de modo que a solução de confinamento flua da bureta para dentro 
do frasco de nivelamento. Quando a solução de confinamento alcançar a marca zero, do-
bre a mangueira de borracha e utilize o frasco de nivelamento para ajustar o nível do flui-
do na bureta de modo que o fundo do menisco fique na marca zero na bureta. 
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b) Feche a torneira na bureta (Figura 3.4, Posição D – girando no sentido horário). Permita 
que a amostra se equilibre termicamente por um período de três minutos aproximada-
mente. 

 
3) Passe a amostra de gás através das pipetas de absorção para análises de gás 

 
a) Abra a torneira na bureta que dá para a pipeta de absorção do dióxido de carbono, e abra 

a torneira da pipeta de absorção do dióxido de carbono (Figura 3.4, Posição B – girando 
no sentido horário para a posição da válvula da bureta e Posição C – girando no sentido 
anti-horário para a posição da válvula da pipeta do CO2). 

 
b) Levante o frasco de nivelamento de modo que a solução de confinamento encha a bure-

ta. Quando a solução de confinamento atingir o topo do capilar, dobre a mangueira de 
borracha. Abaixe o frasco de nivelamento, tendo o cuidado de observar o nível da solu-
ção dissorvente na pipeta de absorção do dióxido de carbono. Quando o nível da solução 
dissorvente na pipeta do dióxido de carbono atingir o capilar, dobre a mangueira no fras-
co de nivelamento. Observe o nível dos meniscos na bureta. 

 
c) Em seguida, repita as instruções descri-

tas acima no item b até que a quantida-
de de dióxido de carbono absorvido da 
amostra (por exemplo, o nível do menis-
co) não se altere. Geralmente, três pas-
ses da amostra através da pipeta de ab-
sorção são suficientes para a completa 
absorção de CO2. Feche as torneiras na 
bureta e na pipeta do CO2 e anote a po-
sição do menisco (Figura 3.4, Posição E 
– girando no sentido horário para a posi-
ção da válvula da bureta e Posição A – 
girando no sentido horário para a posi-
ção da válvula da pipeta do CO2). Para 
assegurar a leitura correta do menisco, 
segure o frasco de aspiração como mos-
trado na Figura 4.1. 

 

 

 
 
Figura 4.1 – Medindo o Volume da Amos-

tra utilizando o Frasco de 
Nivelamento 

 
d) Abra a torneira na bureta para a pipeta de absorção, e abra a torneira na pipeta de ab-

sorção do oxigênio (Figura 3.4, Posição B – girando no sentido anti-horário para a posi-
ção da válvula da bureta e Posição C – girando no sentido anti-horário para a posição 
da válvula da pipeta do O2). 

 
e) Levante o frasco de nivelamento de modo que a solução de confinamento encha a bure-

ta. Quando a solução de confinamento atingir o topo do capilar, dobre a mangueira de 
borracha. Abaixe o frasco de nivelamento, tendo o cuidado de observar o nível da solu-
ção oxissorvente na pipeta do oxigênio. Quando o nível da solução oxissorvente na pi-
peta do oxigênio atingir a capilaridade, dobre a mangueira no frasco de nivelamento. 
Observe o nível do menisco na bureta. 

 
f) Repita o passo anterior até que a quantidade de amostra de oxigênio absorvida da 

amostra (o nível do menisco) não se altere. Geralmente três passes da amostra através 
da pipeta de absorção são suficientes para a completa absorção do O2.  

 
Feche as torneiras na bureta e na pipeta do oxigênio e anote a posição do menisco (Fi-
gura 3.4, Posição E – girando no sentido horário para a posição da válvula da bureta e 
Posição A – girando no sentido horário para a posição da válvula da pipeta do O2). 
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g) Caso queira também análise do monóxido de carbono, abra a torneira na bureta para a 

pipeta de absorção do monóxido de carbono, e abra a torneira na pipeta de absorção do 
monóxido de carbono (Figura 3.4, Posição B – girando para o sentido anti-horário para a 
posição da válvula da bureta e Posição C – girando no sentido anti-horário para a posição 
da válvula da pipeta do CO). 

 

h) Levante o frasco de nivelamento de modo que a solução de confinamento encha a bure-
ta. Quando a solução de confinamento atingir o topo do capilar, dobre a mangueira de 
borracha. Abaixe o frasco de nivelamento, tendo o cuidado de observar o nível da solu-
ção cossorvente na pipeta do monóxido de carbono. Quando o nível da solução cossor-
vente na pipeta do monóxido de carbono atingir o capilar, dobre a mangueira no frasco de 
nivelamento. Observe o nível do menisco na bureta. 

 
i) Repita o passo anterior até que a quantidade de monóxido de carbono absorvido da 

amostra (o nível do menisco) não se altere. Geralmente, três passes da amostra através 
da pipeta de absorção são suficientes para a completa absorção do CO. Feche as tornei-
ras na bureta e na pipeta do CO e anote a posição do menisco (Figura 3.4, Posição E – 
girando no sentido horário para a posição da válvula da bureta e Posição D – girando no 
sentido horário para a posição da válvula da pipeta do CO). 
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5. RESULTADOS E CÁLCULOS 
 
5.1 Resultados dos Cálculos 
 

Os resultados das análises de dióxido de carbono e de oxigênio são usados para calcular o peso 
molecular seco. Md, de um gás. Md é usado juntamente com dados transversais da velocidade e da 
temperatura e medições de umidade para calcular a velocidade e vazão volumétrica de um efluente 
gasoso. O peso molecular do gás na chaminé é determinado pela seguinte equação: 
 

)%(%280,0)(%320,0)(%440,0 222 CONOCOM
d

+++=  

onde: 
 
Md = Peso molecular base seca, g/g mole (lb/lb mole) 
 
%CO2 = CO2 percentual em volume, base seca 
 
%O2 = O2 percentual em volume, base seca 
 
%CO = CO percentual em volume, base seca 
 
%N2 = N2 percentual em volume, base seca 
 
0,280 = Peso molecular de CO ou N2, dividido por 100 
 
0,320 = Peso molecular de O2, dividido por 100 
 
0,440 = Peso molecular de CO2, dividido por 100 
 
As concentrações de dióxido de carbono, oxigênio, e, se realizado, monóxido de carbono, são 

medidas diretamente como a redução em volume da amostra do efluente gasoso após cada análise. As 
concentrações de cada um dos constituintes são determinadas como segue: 
 

)(%
22 iCO

VVCO −=  
 

)(%
222 COO

VVO −=  
 

)(%
2OCO

VVCO −=  
 

)%%%100(% 222 COOCON −−−=  
 

onde: 
 
Vi=Volume inicial da bureta, mL (supõe-se que seja 0) 

 
VCO2= Volume da amostra de gás conforme lido na bureta, após passes através da pipeta de ab-

sorção do CO2 
 
VO2 = Volume da amostra de gás, conforme lido na bureta, após passes através da pipeta de ab-

sorção do O2 

 

VCO= Volume da amostra de gás, conforme lido na bureta, após passes através da pipeta de ab-
sorção do CO 
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5.2 Validação dos Dados 
 
Para qualquer combustível queimado no ar, há uma relação entre as concentrações de oxigênio 

(O2) e dióxido de carbono (CO2). Esta relação pode ser usada para validar os resultados da análise do 
Orsat OST-2 imediatamente após a finalização da análise com base no tipo de combustível queimado. 
Visto que é utilizado ar no processo de combustão, a lei de conservação de massa demanda que 

 
9,20%%

22
=+ COFO

o  
onde 
 
%O2= teor de oxigênio por volume (expressado como percentagem), na base seca 
 
%CO2 = teor de dióxido de carbono por volume (expressado como percentagem), base seca 
 
Fo = fator do combustível; depende do tipo de combustível queimado 
 
20,9 = teor de oxigênio no ar por volume (expressado em percentagem), base seca 
 
Resolvendo, obtém-se para Fo: 
 

2

2

%

%9,20

CO

O
F

o

−
=  

 
O fator Fo  é essencialmente uma função da taxa oxigênio/carbono no combustível. Com zero por 

cento de ar em excesso (isto é, quando o combustível for completamente queimado em condições este-
quiométricas e a concentração de oxigênio no gás de exaustão for zero) a equação se reduza: 

 

ult

o

CO
F

)(%

9,20

2

=  

 
onde (CO2)ult  é a concentração extrema, ou máxima, que o gás efluente é capaz de atingir para o com-
bustível considerado. Se a análise extrema do gás for conhecida, o valor de (CO2)ult  pode ser calculado 
usando a equação seguinte: 
 

ONSHC

C
CO

ult

%46,0%14,0%57,0%64,3%53,1

),100(%321,0
)(% 2

−+++

=  

 
onde %C, %H, %N e %O são as percentagens em peso do carbono, enxofre, nitrogênio e oxigênio, res-
pectivamente, obtidas numa análise extrema do combustível. 
 

As equações apresentadas acima podem ser usadas para se verificar dados do Orsat OST-2 ou 
outras análises de concentrações de oxigênio e dióxido de enxofre após terem sido ajustadas para base 
seca. O processo simplesmente envolve a comparação de valores de Fo obtidos em análises do Orsat 
OST-2 com valores de Fo calculados em análises extremas dos combustíveis sendo queimados, ou por 
comparação com valores de Fo publicados. 

 
Tabela 3 – Fatores Fo para Combustíveis Fósseis 

 
Tipo de combustível Faixa do Fo (CO2)ult

 

Carvão, antracito 1.016 - 1.130 19,53 
Carvão, betuminoso 1.083 - 1.230 18,34 

Carvão, lignita 1.016 - 1.130 19,42 
Óleo, residual 1.210 – 1.370 15,74 
Óleo, destilado 1.260 - 1.413 15,52 

Gás, natural 1.600 - 1.836 11,95 
Gás, propano 1.434 - 1.586 13,85 
Gás, butano 1.405 - 1.553 14,13 
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6. PROCEDIMENTO DE CAMPO (PESO MOLECULAR NA BASE SECA) 
 

Nota: Este procedimento compreende três diferentes tipos de técnicas de amostragem. Selecione 
o procedimento apropriado para o seu teste. 

 
6.1 Ponto Único, Amostragem Aleatória (GrabSampling) e Análise 

 
1. Veja esquema de amostragem na Figura 6.1. 
 
2. Opcional: Caso utilize o Orsat OST-2, faça teste de vazamento no mesmo. 
 
3. Insira a ponta da sonda no centróide da seção transversal da chaminé ou num ponto com no 

mínimo 1 m das paredes. 
 

4. Purgue a linha de amostragem distante suficientemente para permitir pelo menos cinco tro-
cas. 

 
5. Puxe uma amostra para o analisador e imediatamente faça análise do CO2 e do O2. 
 
6 Calcule o peso molecular na base seca. 
 
7. Repita os procedimentos de amostragem, análise e cálculos até que os pesos moleculares na 

base seca de quaisquer amostras aleatórias difiram de sua média por não mais que 0,3 g/g-
mol. 

 
8. Reporte a média destes três pesos moleculares com aproximação de 0,1 g/g-mol. 

 

 
 

Figura 6.1 Aparelhagem para amostragem instantânea 
 
 
 
6.2 Amostragem Integrada, Monopontual e Análise 

 
1. Veja esquema de amostragem na Figura 6.2. 
 
2. Opcional: Faça teste de vazamento na bolsa flexível. 
 
3. Prepare o equipamento conforme o método. 

 
4. Opcional: Faça teste de vazamento no trem. 
 
5. Evacue a bolsa flexível e conecte a sonda. 
 
6. Coloque a ponta da sonda no centróide da seção transversal da chaminé ou num ponto com 

no mínimo 1 m da parede interna. 
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7. Amostre o volume desejado que deverá ser coletado no ORSAT OST-2, a uma vazão cons-

tante e simultaneamente com a determinação da emissão de poluentes, ou seja, no mesmo 
período de tempo. 

 
8. Obtenha uma amostra integrada de gás de emissão durante a determinação da taxa de emis-

são do poluente. 
 
9. Opcional: Caso seja utilizado o Orsat OST-2, realize teste de vazamento no analisador antes 

da determinação. 
 

10. Dentro de 8 horas após a tomada da amostra, faça as análises de %CO2 e %O2. 
 
11. Calcule o peso molecular na base seca. 
 
12. Repita os procedimentos de análise e cálculos até que os pesos moleculares na base seca 

individuais de quaisquer três análises difiram de sua média por não mais que 0,3 g/g-mol. 
 
13. Reporte a média destes três pesos moleculares com aproximação de 0,1 g/g-mol. 

 
 

Figura 6.2 Aparelhagem para amostragem integrada 
 
6.3 Amostragem Integrada, Multipontual, e Análise 

 
1. Para chaminés com diâmetro equivalente (De) < 61 cm, utilize ≥ 8 pontos transversos para 

chaminés circulares e ≥ 9 para chaminés retangulares, e ≥ 12 pontos transversos para todos 
os outros casos. 

 
2. Localize os pontos transversos segundo o Método 1 da US EPA. 
 
3. Siga os procedimentos esboçados no método, exceto para o seguinte: Percorra todos os pon-

tos transversos e amostre a cada ponto por um período igual de tempo. Registre os dados de 
amostragem conforme mostrado na Tabela 4. Veja também se a amostragem foi conduzida 
com amostragem de particulado.  

 
6.4 Alternativas e Modificações 
 

1. Em vez de utilizar uma amostra integrada, pode-se utilizar um Orsat OST-2 para analisar 
amostras aleatórias individuais obtidas em cada ponto. 

 
2. Se for medido o CO2 ou o O2, pode-se utilizar cálculos estequiométricos para se determinar 

Md. 
 
3. Um Md = 30,0 pode ser utilizado para os combustíveis gás natural, carvão ou óleo. 
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7. EXERCÍCIO - DETERMINAÇÃO DO PESO MOLECULAR NA BASE SECA 
 
7.1 Introdução 
 

Neste exercício, a composição da mistura de gases será medida utilizando-se um analisador Or-
sat OST-2 de modo que o peso molecular da mistura seca seja determinado. O Orsat OST-2 per-
mite uma análise na base seca (isto é, não inclui vapor d’água). 
 
O Orsat OST-2 é comumente utilizado para determinar o efluente da combustão onde N2, O2, CO 
e CO2 são os principais constituintes do fluxo gasoso. Ele analisa uma mistura gasosa pela su-
cessiva remoção de CO2, O2 e CO por absorventes apropriados e medição de alterações de vo-
lume. O N2 é medido subtraindo-se os outros volumes determinados do volume total. 

 
7.2 Descrição 

 
É importante manusear o frasco de nivelamento de modo que seja sempre mantido o controle do 
fluido. Na Figura 7.1, pode-se ver três maneiras para se segurar o frasco de nivelamento, come-
çando pelo mais preferido. Seja cuidadoso para não misturar os reagentes. Sempre observe o flu-
ido subindo! 
 
Meça cada componente do gás e transfira os dados para a Tabela 4. 
 

 

 

Figura 7.1 – Modos de manuseio do frasco de nivelamento 
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Calcule o peso molecular da mistura utilizando a seguinte fórmula: 

 
�� = ∑ ���� = ��	
��	�

+�	�
�	� +��	��	+��

�� 
 
Bx= proporção em volume do componente = %x/100 
 
Mx = peso molecular do componente 
 
Md = peso molecular da mistura 

 
Transfira o valor de Md para a Tabela 4. 
 
7.3 Discussão 
 
Estime sua exatidão na determinação de um componente, por exemplo, CO2. Considere seu erro de 
leitura e habilidade de reproduzir resultados. 
 

ɸR= ± ___________ 
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TABELA 4 – Formulário de Dados de Campo 

Peso Molecular na Base Seca 
 

Nome Cliente/Fábrica_________________________Tarefa nº ___________________ 
 
Cidade/Estado ______________________________Data  ______________________ 
 
Local da amostragem/ Rodada nº ______________ Resp. _______________________ 

 
Orsat (Ponto único, Aleatória ou integrada, Amostra e Análise 

Orsat nº: Teste de vazamento Analisador OK?  
Tempo de 
Coleta da 
Amostra 

Tempo de 
Análise 

Leitura 
%CO2 (A) 

Leitura %O2 

(B) 
%O2 
(B-A) 

%(CO + N2) 
(100-B) 

Md 
g/g-mol 

       
       
       
Md = 0,440 %CO2 + 0,320 %O2 + 0,280 %(CO + N2) Média  
Identificação Bolsa:  Cada Md ≤ 0,3 g/g-mol a partir da média? ______ 
Teste Vazamento da Bolsa OK? ____ Teste de Vazamento do Trem OK? _____ 

 
Nota:  A equação para Md não considera o argônio no ar (cerca de 0,9%, M = 39,9) e introduz um erro 

negativo de 0,4%. 
 

Amostragem Integrada, Multiponto 
Tempo Ponto Transverso Vazão, Q % desvio 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Média  <± 10%? 

%Desvio = (Q – Qméd)/Qméd x 100 <± 10% 

 
 
Verificado por: ________________________________________________________________ 

 


